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บทคดัย่อ  

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจและภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการท่ีส่งผลต่อการยอมรับ 

เทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 425 ราย ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายถึงลกัษณะบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี เป็นผูมี้ตาํแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ีทัว่ไปและมีรายไดต่้อเดือน 20,000 - 40,000 บาท ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยี

ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั และ ใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมุติฐาน ดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัความสะดวกในการใชง้าน ความตั้งใจในการใชง้าน และ ความ

รับรู้ความเส่ียง สามารถทาํนายการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความเขา้กนัไดข้องระบบ ความรู้การใชง้าน 

และความวางใจคุณภาพระบบ ไม่สามารถทาํนายการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังาน

บริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 This research aimed to study the Motivation and Image of Service Providers which Influence the 

technology acceptance of internet transaction of personnel in private company in Bangkok. This research 

collected the information by the used of survey questionnaires; in the total of 425 copies. The explanation of 
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Abstract 

each personality in the sample is sorted out by the used of descriptive statistic. As the result, most of the 

samples were women, at the average age of 30 – 40 years, graduating with bachelor degree, working as 

general staff, and having the salary of 20,000 – 40,000 Bath/month. Due to the result, it can be said that the 

differences in Sex, Age, Education, Career position, and Salary differently affect the technology acceptance of 

internet transaction. In addition, this research used inferential statistic to test the hypothesis by analyzing the 

multiple regression. The result can be said that Convenience of Use, Intention to Use and Perceived Risk can 

predict the technology acceptance of internet transaction of personnel in private company in Bangkok with the 

statistical significance of 0.05. While System Compatibility, Usability Knowledge and Quality System Trust 

cannot predict the technology acceptance of internet transaction of personnel in private company in Bangkok. 
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บทนํา 

ปัจจุบนั การทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตหรือธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์เขา้มามีบทบาทอยา่งนยัสาํคญั

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยคุใหม่ของประเทศ การทาํธุรกรรมของประเทศทั้งแบบ B2B และ แบบ B2C 

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตใหมี้มาตรฐานเทคโนโลย ีเพ่ือ

การยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมผา่นทางอินเตอร์เน็ต ในการใชง้านท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยัและน่าเช่ือถือ 

ดงันั้นการพฒันาพร้อมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

ของประเทศ ตามแผนความตอ้งการโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นสารสนเทศ ท่ีเอ้ือต่อการทาํธุรกรรมทางเลก็ทรอ

นิกส์ ตลอดจนมีมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัและน่าเช่ือถือ จะมีผล

ต่อการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของประชากรวยัทาํงานของประเทศ เม่ือมีโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน ประกอบกบั Ecosystem พฒันาเปล่ียนไปมาก จะส่งผลใหมู้ลค่า E-Commerce ของ

ประเทศในภาพรวมเติบโตแบบกา้วกระโดด จึงจาํเป็นตอ้งสร้างความวางใจ “Trust” เพ่ือให ้E-Commerce 

แข็งแรงมากยิง่ข้ึน (อจัฉรินทร์ พฒันพนัธช์ยั, 2560)  ผลจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดก่้อเกิด

การเปล่ียนแปลงทุกๆดา้นในการใชชี้วิตของมนุษย ์และมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการทาํธุรกิจ (วชัรพล คงเจริญ, 2558 หนา้ 1) การเพ่ิมข้ึนในการยอมรับ



 

 

เทคโนโลยกีารทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเร่ืองสาํคญัของสงัคมไทยปัจจุบนั สาํนกังานพฒันาธุรกรรม

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) คาดว่า E-Commerce ในปี 2561 คิดเป็น 3,058,987.04 ลา้นบาท ขยายตวั 

8.76% จากปี 2560 สาํหรับมูลค่า E-Commerce ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าประเภท B2B คิดเป็น 59.56% 

รองลงมา เป็นมูลค่าประเภท B2C 28.89% (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) , 

2561) และการยืน่ชาํระภาษีสรรพากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในปี 2558 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 7.9 จากปีก่อน

หนา้ โดยการยืน่ภาษีประเภทภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 67.9 ของการยืน่ภาษีสรรพากร

ทั้งหมด (https://www.etda.or.th/content/e-filing-and-e-reporting.html, กล่าวอา้งกรมสรรพากร, 2562)  

 ขอ้มูลการเพ่ิมข้ึนของการทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนมีแนว้โนม้การ

ยอมรับเทคโนโลยกีารทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจดา้นประโยชน์

การใชง้านและความสะดวกในการใชง้าน รวมทั้งภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการในดา้นความไวว้างใจต่อคุณภาพระบบ

และการรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ผูใ้ชบ้ริการในเขต 

กรุงเทพมหานคร จึงเลือกใชบ้ริการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากสะดวกในการทาํธุรกรรม (ชชัฎาภรณ์ เดชา

เสถียร, 2557 หนา้ 1) ทว่าการใชจ่้ายดว้ยเงินสดยงัเป็นเร่ืองง่ายกว่า รวมทั้งทศันคติความเช่ือของความกงัวลเร่ือง

ความเส่ียง (ธนวรรณ สาํนวนกลาง, 2559 หนา้ 2) อีกทั้งความไวว้างใจต่อคุณภาพระบบการใหบ้ริการยงัส่งผล

อยา่งมากต่อการยอมรับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และความมัน่ใจของประชาชนจะพิจารณาจาก กลุ่มเวบ็ไซต์

ของบริษทัท่ีมีทั้งช่ือเสียง และฐานะทางการเงินท่ีดีของบริษทัเจา้ของเวบ็ไซต ์(สญัชยั อุปะเดีย, 2553 หนา้ 19) 

 ทั้งน้ีสถาบนัการเงินประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงระบบการเงินการธนาคารในยคุดิจิตอลสมยัใหม่ ระบบ

การเงินจะเช่ือมโยงถึงกนัหมด (ธนาคารออมสิน , https://www.gsb.or.th/GSB-Research ) มีความหลากหลาย

ช่องทางการชาํระเงิน ประโยชน์และความสะดวกของเทคโนโลยเีธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตยงัชกัจูงใหผู้บ้ริโภค

หนัมาใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเพ่ิมข้ึน ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งสร้างความวางใจท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทาง

อินเตอร์เน็ตในแง่ของความปลอดภยั ความถูกตอ้งและความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการทางการเงินแก่ลูกคา้

ประชาชน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/RiskMgt_Manual/Documents/IT_BestPractices-

PhaseII.pdf ) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ และภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการ ของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ของกลุ่มตวัอยา่ง  



 

 

 4. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ต จาํแนกตามลกัษณ์ประชากรศาสตร์ของ

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจและภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรม

ทางอินเตอร์เน็ตของของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 

 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,041,195 

คน (ขอ้มูลสถิติ พ.ศ. 2559) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 425 คน จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชห้ลกัการคาํนวณดว้ยสูตรของ 

Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559 หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา เมษายน พ.ศ. 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นขอ้มูลแนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศ 

 2. เป็นขอ้มูลผูใ้หบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ในการสร้างมาตรฐานใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริการ 

 3. เป็นขอ้มูลสาํหรับการกาํหนดกลยทุธ์ิทางดา้นธุรกิจการใหบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของผู ้

ใหบ้ริการเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปใชอ้ยา่งมีคุณภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 4. ไดข้อ้มูลเป็นแนวทางใหก้บังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 อรทยั เล่ือนวนั (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษากรมการ

พฒันาชุมชนศูนยร์าชการแจง้วฒันะ กลุ่มตวัอยา่ง คือขา้ราช และ ลูกจา้งประจาํ สงักดักรมการพฒันาชุมชนศูนย์

ราชการแจง้วฒันะ จาํนวน 239 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศและรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัส่งผลต่อ

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านต่างกนั และ ระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผล

ต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการรับรู้ประโยชน์ต่างกนั ส่วนงานท่ีต่างกนัไม่ส่งผลการยอมรับ

เทคโนโลยสีารสนเทศทุกดา้น 



 

 

 ภทัรา มหามงคล (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทาง

โทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายแุละรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ ของธนาคารกสิกรไทยของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2557) ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ี

เคยซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ และพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพ จาํนวน 2609 ราย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการนาํมาใชง้านจริงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นความง่าย

ในการใชง้าน และการยอมรับเทคโนโลยดีา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้ตามลาํดบั 

สุนนัทา หลบภยั (2559 ) ศึกษาเร่ืองเร่ืองการรับรู้ถึงความปลอดภยั ประโยชนก์ารใชง้าน และความง่าย

ในการใชง้านท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้

บริการผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 286 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่าปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้านดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์การใชง้านดา้น

ความสะดวกและดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ ส่งผลต่อการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากน้ีปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้านดา้นความตั้งใจในการ

ใชง้าน ส่งผลต่อการใชง้านท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้านดา้นความรู้ ดา้นความสะดวก ดา้น

ความเขา้กนัไดข้องระบบ ปัจจยัการรับรู้ถึงความปลอดภยัดา้นความไวว้างใจและดา้นความเส่ียง ตามลาํดบั 

พรชนก พลาบูลย ์(2556) ศึกษาเร่ืองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อม

เพย ์กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชนท่ีมีความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์ ของรัฐบาล

ไทย ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 370 คน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิพลของสงัคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่ิงอานวยความสะดวกในการใชง้านส่งผลต่อ

ความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทย 

สญัชยั อุปะเดีย (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการชาระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่ม



 

 

ตวัอยา่งเป็นผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตชาํระเงินผา่นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี

เก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระ

เงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นการรับรู้ความเส่ียง

มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ี และปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

 

    ตวัแปรอสิระ                     ตวัแแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคดิ 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 วิธีการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

อาศยัแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการศึกษา ประชากรในการวิจยัเป็นประชากรแบบไม่จาํกดั 

(Infinite Population) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยค่าจากตารางแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีคาํนวณจากสูตร

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

- ประโยชนจ์ากการใชง้าน 

- ความสะดวกของการใชง้าน 

 

 

 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ 

- ความไวว้างใจต่อคุณภาพระบบ 

- การยอมรับความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมทาง

อินเตอร์เน็ต 

 

 

 



 

 

ของ Yamane (กฤษดา, 2559, หนา้ 184) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ

เช่ือถือได ้คือจาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 425 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 การวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามปลายปิด (closed-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นดา้น ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชนก์ารใชง้านและความง่าย ใน

การใชเ้ทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเน้ือหา จาํนวน 17 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นความเขา้กนั

ไดข้องระบบ ดา้นความสะดวก ดา้นความรู้เก่ียวกบัธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และดา้นความตั้งใจในการใชง้าน 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นดา้น ปัจจยัการไวว้างใจและการยอมรับความเส่ียง ในการใช้

เทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเน้ือหา จาํนวน 9 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการไวว้างใจต่อ

คุณภาพระบบ และ ดา้นการรับรู้ถึงความปลอดภยั ดา้นความเส่ียง  

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรับการทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยมี

เน้ือหา จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ประโยชนก์ารใชง้าน ความง่ายและสะดวกของการใชง้าน ความไวว้างใจต่อคุณภาพ

ระบบ และ การยอมรับความเส่ียงจากการใชง้าน 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัเป็นดงัน้ี 

1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  

นาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจยัตวัแปร

อิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม นาํมาหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจายโดยหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2 สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) อธิบายถึงความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง และความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าสถิติ T-Test และ One-Way ANOVA และ วิเคราะห์อิทธพลของตวัแปรอิสระท่ี

ส่งผลต่อตวัแปรตาม โดยใชค่้าสถิติ Multiple Regression Analysis  

 

สรุปผลการวจิยั 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปรายละเอียดผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 



 

 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหว่าง 31– 40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ตาํแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ีทัว่ไปและมีรายไดต่้อเดือน 20,000 - 40,000 บาท  

2. กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ความเห็นดว้ยต่อแรงจูงใจระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการใชง้าน รองลงมาคือ ความตั้งใจในการ

ใชง้าน  ความเขา้กนัไดข้องระบบ ส่วนความรู้การใชง้านระดบัความเห็นดว้ยของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก 

3. กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง โดย

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นดว้ยต่อภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการระดบัเห็นดว้ยมากคือ ความวางใจคุณภาพระบบ 

รองลงมาคือ ความรับรู้ความเส่ียงมีความเห็นดว้ยต่อภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

4. กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อการยอมรับการทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นดว้ยต่อการยอมรับการทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดคือ ประโยชนก์ารใชง้าน ความง่ายและสะดวกของการใชง้าน ส่วนความไวว้างใจต่อคุณภาพระบบ และ 

การยอมรับความเส่ียงจากการใชง้านระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจยัปัจจยัแรงจูงใจและภาพลกัษณ์ผูใ้หบ้ริการท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทาง

อินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีจาํกดัเฉพาะพนกังานบริษทั ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษาและ

รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตต่างกนั สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ อรทยั เล่ือนวนั (2555) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวว่าเพศ ระดบั

การศึกษา และรายไดต่้างกนัส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศต่างกนั ผลการวิจยัน้ียงัพบว่าอายขุอง

กลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างกนัส่งผลต่อการการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตต่างกนั สอดคลอ้งกบั  

ภทัรา มหามงคล (2554) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือของ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและ

รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือแตกต่างกนั ส่วนลกัษณะ

บุคคลดา้นตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตไม่ต่างกนั 

สอดคลอ้งกบั สญัชยั อุปะเดีย (2553) เร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กล่าว

ว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั 



 

 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทัและส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

มีการเขา้ถึงการเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ท่าเทียมกนั โอกาสในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

เทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพียงพอกนั  

แรงจูงใจดา้นประโยชนค์วามสะดวกในการใชง้าน พบว่าความเขา้กนัไดข้องระบบไม่ส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบั       

พรชนก พลาบูลย ์(2558)  เร่ืองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ของ

รัฐบาลไทย กล่าวว่าการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทย สาเหตุของการไม่

สอดคลอ้งเน่ืองจากปัจจยัการเขา้กนัไดข้องระบบของการวจิยัน้ี ผูว้ิจยัมิไดเ้นน้เฉพาะเจาะจงถึงธุรกรรมประเภท

ใดประเภทหน่ึงของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี พรชนก จาํกดัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

เจาะจงการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ของรัฐบาลไทย  

แรงจูงใจดา้นประโยชนค์วามสะดวกในการใชง้าน พบว่าความสะดวกในการใชง้านส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั สุนนัทา 

หลบภยั (2558) เร่ืองการรับรู้ถึงความปลอดภยั ประโยชนก์ารใชง้าน และความง่ายในการใชง้านท่ีมีผลต่อการใช้

บริการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าปัจจยัการรับรู้

ประโยชนก์ารใชง้านดา้นความสะดวกมีผลต่อการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือน การวิจยัน้ีกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่คิดว่าการใชธุ้รกรรมทางอินเตอร์เน็ต มีความสะดวก เพราะโทรศพัทมื์อถือหรืออุปกรณ์ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีมกัจะอยูก่บัตวัตลอดเวลา ประกอบกบัระบบอินเตอร์เน็ตสามารถใชง้านไดทุ้กท่ีและทุกเวลา 

แรงจูงใจดา้นประโยชนค์วามสะดวกในการใชง้าน พบว่าความรู้การใชง้านไม่ส่งผลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบั สุนนัทา หลบ

ภยั (2558) เร่ืองการรับรู้ถึงความปลอดภยั ประโยชนก์ารใชง้าน และความง่ายในการใชง้านท่ีมีผลต่อการใช้

บริการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าปัจจยัการรับรู้ความ

ง่ายในการใชง้านดา้นความรู้มีผลต่อการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือน สาเหตุของการไม่สอดคลอ้ง

เน่ืองจากผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลความง่ายในการใชง้านดา้นความรู้การใชง้านโดยไม่เจาะจงประเภทของการใชง้าน

ของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการเก็บขอ้มูลดงักล่าวในภาพรวมของการทาํธุรกรรมอินเติร์

เน็ต ในขณะท่ี สุนนัทา ช้ีเฉพาะเจาะจงดา้นการใชบ้ริการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค 

 แรงจูงใจดา้นประโยชนค์วามสะดวกในการใชง้าน พบว่าความตั้งใจในการใชง้านส่งผลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั สุนนัทา หลบภยั 



 

 

(2558) เร่ืองการรับรู้ถึงความปลอดภยั ประโยชน์การใชง้าน และความง่ายในการใชง้านท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ

ชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าปัจจยัการรับรู้ความง่ายใน

การใชง้านดา้นความตั้งใจในการใชง้านมีผลต่อการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือน และ ยงัสอดคลอ้งกบั 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2557) เร่ืองการยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าดา้นความตั้งใจท่ีจะใชมี้ผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ การวิจยัน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทาง 

อินเตอร์เน็ตในอนาคตอนัใกล ้และหากสามารถเขา้ใชง้านธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได ้มีความตั้งใจ                  

จะใชง้านอยา่งแน่นอน 

ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการดา้นความไวว้างใจต่อคุณภาพระบบ พบว่าความไวว้างใจต่อคุณภาพระบบ

ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบั สุนนัทา หลบภยั (2558) เร่ืองการรับรู้ถึงความปลอดภยั ประโยชนก์ารใชง้าน และความง่ายในการ

ใชง้านท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าว

ว่าปัจจยัการรับรู้ถึงความปลอดภยั ดา้นความไวว้างใจไม่มีผลต่อการชาํระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี การ

วิจยัน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าระบบธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เป็นระบบการบริการท่ีมีความน่าเช่ือถือเสมอ

และเป็นระบบการบริการท่ีมีความถูกตอ้งเสมอ จึงไม่ส่งผลต่อการเพ่ิมการยอมรับเทคโนโลย ี

ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการดา้นการยอมรับความเส่ียง พบวา่การยอมรับความเส่ียงส่งผลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยธุีรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั สญัชยั อุปะเดีย 

(2553) เร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการชาระเงิน

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบั

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นการรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการชาระเงินผา่นระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ีเป็นเพราะพนกังานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ในระบบความ

ปลอดภยัของธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และมีความคิดว่าการใชง้านธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภยัใน

ระหว่างการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

 

ข้อเสนอแนะ  

ผูว้ิจยัพบว่าความรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรม ทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด  

รองลงมาคือความตั้งใจในการใชง้าน ดงันั้น ภาครัฐ องคก์ร และผูใ้หบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตจาํเป็นตอ้ง

พฒันา คุม้ครอง ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของผูต้ ั้งใจจะใช้

ระบบธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ผูใ้หบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ควรสร้างมาตรฐานของระบบท่ีเช่ือถือได ้มี



 

 

ความถูกตอ้งแม่นยาํและความปลอดภยัเสมอ เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่รู้สึกกงัวลเม่ือตอ้งใชธุ้รกรรมผา่นระบบ

ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งจาํเป็นตอ้งปรับปรุงระบบใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ  

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงควรท่ีจะศึกษาใน

เขตจงัหวดัอ่ืนๆครอบคลุมหวัเมืองใหญ่ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรม

ทางอินเตอร์เน็ตอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาด (7Ps) ดา้นคุณค่าท่ีไดรั้บ ดา้นความคุม้ค่าใน

การใช ้เป็นตน้  
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